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П Р О Т О К О Л  
 

№ 6  
 

Днес 26 март 2009 г. от 14.15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 17 общински съветника. От Общинска 

администрация участие взеха кмета на общината г-н Сашо Топалов, заместник кмета на 

общината г-н Йордан Кирчев, секретаря на общината г-жа Валентина Мирчева, г-жа Елка 

Николова – директор на дирекция „ФБУС”, инж. Димитрина Иванова – директор на 

дирекция „УТАБ”, г-жа Анета Евтимова – директор на дирекция „ХД”, инж.Анка 

Стойкова – главен инженер, г-жа Мария Симеонова – главен експерт „Човешки ресурси”, 

г-жа Зоя Ангелова – кмет на с. Майско, г-н Николай Колев – кмет на с. Беброво, г-н Стоян 

Драгостинов – кмет на с. Каменари, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с. Буйновци, 

г-жа Сийка Николова – кметски наместник с. Марян, г-жа Силвия Йорданова – кметски 

наместник с. Чакали и граждани. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 

необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред : 

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 
1. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 

сметки и фондове за 2009 г. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-

Елена за ІІ-ро шестмесечие на 2008 година. 

Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския 

дълг. 

Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно вземане на решение за членство на Община Елена в 

Асоциацията на Общините – собственици на гори и земи от горския фонд на Република 

България. 

Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи, като т.5 в 

проекта за дневен ред да се добави предложението за промяна в управлението на лечебно 

заведение „Хоспис – Елена” ЕООД, създадено с Решение № 72/30.11.2006 година на 

Общински съвет – Елена. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 
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Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като 

т.5 в проекта за дневен ред да се добави предложението за промяна в управлението на 

лечебно заведение „Хоспис – Елена” ЕООД, създадено с Решение № 72/30.11.2006 година 

на Общински съвет – Елена: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
1. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 

сметки и фондове за 2009 г. 

Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-

Елена за ІІ-ро шестмесечие на 2008 година. 

Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския 

дълг. 

Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно вземане на решение за членство на Община Елена в 

Асоциацията на Общините – собственици на гори и земи от горския фонд на Република 

България. 

Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно промяна в управлението на лечебно заведение „Хоспис – 

Елена” ЕООД, създадено с Решение № 72/30.11.2006 година на Общински съвет – Елена. 

Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане 

бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2009 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2009 г., 

като изтъкна, че проектът за бюджет 2009 г. е систематизиран в 17 точки, който отразяват 

бюджетната рамка за 2009 година. За разлика от други години в бюджет 2009 година не са 

залегнати параметри численост и средна работна заплата. Този бюджет ще бъде 

реализиран в една специфична година на световна икономическа криза. Рискът е голям, 

ще бъде напрегнат бюджет. Това е първоначален бюджет, който дава основание да се 

издържи на напрежението във всички сфери. Вярно бюджетът никога не стига. Нека бъдем 

градивни и пълноценни при обсъждането. Бюджетът ще бъде променян многократно и 

общинските съветници ще бъдат информирани за всички служебни промени. На 

вниманието на всички е предложен един първоначален бюджет в размер на 8 465 872 лв., 

дано през годината има възможност да се увеличи на 12, 15 мил.лв. Бюджетът на община 

Елена за 2009 г. по приходите е в размер на 8 465 872 лв., в т.ч. приходи за делегирани от 

държавата дейности в размер на 4 202 201 лв., в т.ч. обща субсидия за финансиране на 

делегираните от държавата дейности в размер на 3 848 260 лв., целева субсидия за 

капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 87 051 лв., 
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собствени приходи /неданъчни/ по делегираните бюджети на общообразователни училища 

3 100 лв. и преходен остатък от 2008 г. в размер на 263 790 лв. Приходи за местни 

дейности в размер на 4 263 671 лв., в т.ч. данъчни приходи 330 000 лв., неданъчни приходи 

665 898 лв., обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 951 200 

лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 796 600 лв., средства за зимно поддържане и 

снегопочистване 154 600 лв., целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за 

общински /местни/ дейности 1 986 149 лв. и преходен остатък от 2008 г. в размер на 330 

424 лв. По разходите 8 465 872 лв., разпределени по функции, групи, дейности и 

параграфи. Разходи за делегирани държавни дейности в размер 4 202201лв. Разпределен 

по функции както следва: общи държавни служби - 703 463 лв., отбрана и сигурност 

93 737 лв., образование - 2 192 741 лв., здравеопазване - 124 681 лв., социално осигуряване 

и грижи - 797 218 лв., почивно дело и култура - 290 331 лв. икономически дейности и 

услуги - 30 лв., в т.ч. резерв 394 428 лв. За разходи с общински характер 4 263 671 лв., 

разпределени по функции, дейности и параграфи за местни дейности 4 154 745 лв., 

разпределен по функции както следва: общи държавни служби - 404 334 лв., отбрана и 

сигурност - 22 439 лв., образование -159 907 лв., здравеопазване - 38 430 лв., социално 

осигуряване и грижи - 184 467 лв., жил.строит., БКС и опазв. на ок.среда 2 105 888 лв., 

почивно дело и култура - 238 740 лв., икономически дейности и услуги 920 540 лв., в т.ч. 

резерв по дейности 95 120 лв. за дофинансиране на държавни дейности 108 926 лв. По 

инвестиционната програма голяма част от средствата са с целеви характер – 1 мил. лв. по 

екологичен обект, 663 хил.лв. за общински пътища и останалите средства са разпределени 

по обекти, като в тях влизат и средства от съфинансиране на обекти по ОП и ППР. След 

направеното експозе г-н Топалов даде думата на г-жа Елка Николова – директор на 

дирекция „ФБУС”, да направи презентация на бюджет 2009 г. 

Г-жа Елка Николова презентира приходите по бюджета по източници и разходите 

разпределени по функции и отговорности чрез диаграми и таблици. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 

г-н Георги Пеев – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 

дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2009 г. от 

17.00 часа предложението за приемане бюджета на община Елена и извънбюджетните 

сметки и фондове за 2009 година, като го подкрепя с 4 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 

г-жа Анастасия Тонева-Пеева – председател на Постоянната комисия по „Образование, 

култура и вероизпаведания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

на 25.03.2009 г. от 16.00 часа предложението за приемане бюджета на община Елена и 

извънбюджетните сметки и фондове за 2009 година, като го подкрепя с 3 гласа „за” и 1 

„въздържал се”. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 

г-н Милко Моллов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”: 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2009 г. от 16.30 часа 

предложението за приемане бюджета на община Елена и извънбюджетните сметки и 

фондове за 2009 година, като го подкрепя с 3 гласа „за” и 1 „против”. Направено бе 

предложение заседанието на Общинският съвет на 26.03.2009 г. да бъде озвучено. 

Предложението бе прието единодушно от всички членове на комисията, с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”: 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2009 г. от 16.00 часа 

предложението за приемане бюджета на община Елена и извънбюджетните сметки и 

фондове за 2009 година, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 

г-жа Димка Стоянова – председател на Постоянната комисия по „Устройство на 

територията”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.03.2009 г. 

от 16.30 часа предложението за приемане бюджета на община Елена и извънбюджетните 

сметки и фондове за 2009 година, като го подкрепя с 4 гласа „за” и 1 „против”. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.03.2009 г. от 17.00 часа 

предложението за приемане бюджета на община Елена и извънбюджетните сметки и 

фондове за 2009 година, като предлага в Приложение № 3 Инвестиционна програма за 

капиталовите разходи на община Елена през 2009 година, в Параграф 5200: Придобиване 

на дълготрайни материални активи, Функция 01: Общи държавни служби, 5204 

придобиване на транспортни средства, 409 Автобус фолксфаген – да отпадне 

„фолксфаген”. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за” и 1 „против”. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Уважаеми г-н кмете, господа специалисти от 

общинската администрация, уважаеми колеги. Искам да кажа защо гласувах против 

бюджет 2009 година на община Елена на заседанието на Постоянната комисия по 

„Устройство на територията. На 9 февруари 2009 година бе публикувана обява в сайта на 

община Елена за провеждането на публично обсъждане на бюджета за 2009 г., но в 

последният момент тази дата отпадна и се обяви нова дата 23 март 2009 г. за провеждане 

на публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2009 г. Считам, че интереса към 

публичното обсъждане бе слаб – имаше точно един гражданин, участие взеха 

представители на общинските училища и служители от общинската администрация. 

Мисълта ми е такава: краткото време не позволи да се направят предложения за промени в 

проекта за бюджет. Не съм специалист, но искам да взема отношение по Инвестиционната 

програма за капиталови разходи на община Елена. До тук в заседанията на Постоянните 

комисии към Общинският съвет, обсъждахме само цифри, но според мен е важно да се 

знае тези цифри за какво ще се изразходват. Благодарим на г-н Топалов, че е приел нашето 

предложение и са отпуснати пари за преустройство на помещение - столова, за зала за 

обществени мероприятия в с. Майско и за ремонт на читалище в с. Каменари. В Отчета за 

миналата година бяха отразени 35 хил. лв. за ремонт на тротоари с. Константин, тази 

година са предвидени още 46 хил.лв. за ремонта на тротоарите в селото. Въпросът ми е с 

тези пари, какво още ще се прави? Не съм съгласен и с ремонта на тротоари околовръстен 

път, в заседанието на Постоянната комисия по „Устройство на територията”, направих 

предложение да отпадне,но не се прие. Не съм съгласен тези пари да бъдат заложени, 

защото не бяха отразени никъде миналата година. При обсъждане на Отчета на бюджет 

2008 г. г-жа Елка Николова, предложи общинските съветници да участват при 

подготовката на проекта за бюджет 2009 г. Ако това бе станало нямаше да съм против. 

Това са моите доводи. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Благодаря на г-н кмета, че е вземал присърце 

нашето настояване от миналата година и са отпуснати средства за ремонт на читалището в 

с. Каменари и за преустройството на столовата в с. Майско. Кмета каза да не сме 

тесногръди, но аз смятам да не коментирам приходите от държавата, защото те са 

делегирани, а ще засегна приходната част от бюджета. Има неизпълнение на бюджета от 

над 100 хил.лв., това е защото не е работено достатъчно. Общината можеше да създаде 

една общинска фирма, която да извършваше дейността по сметосъбиране или тази дейност 

да се изпълняваше от някой общинска фирма. Имам няколко по такива въпроса, като за 
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заложените средства за закупуването на автобус фолксфаген. На проведеното вчера 

заседание на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, зададох въпрос: непременно 

ли трябва да е марка „фолксфаген”? Заместник кмета на общината ни каза, че е заложена 

покупката на два, не на един автобус и че не може да се предопределя марката, защото се 

обявява открита обществена поръчка. Моята препоръка и пожелание към кмета на 

общината и служителите от общинската администрация е да преизпълнят приходите. Не 

зная какви са приоритетите на кмета. Не виждам залегнати средства за развитие на 

туризма в общината, защото така виждам в близко време бъдещето на града. Не виждам 

дискусии с бизнеса и считам, че Общината трябва да заеме приоритетно място. На 

вчерашното заседание на Постоянната комисия предложих сумата от 9 000 лв. за 

озеленяване да стане 18 000 лв., тъй като приоритетно за региона е развитието на туризма 

и е редно общината да има хубав и приветлив вид за туристите. Съгласих се на 

компромисен вариант, за да не се преработва бюджета през годината ще настъпят промени 

в бюджета и тогава, ако има постъпили повече приходи да се отделят още 9 000 лв. за 

подържане на зелените площи и закупуване на техника при необходимост.  

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: В момента в града няма картинна галерия. 

Питането ми е мисли ли се по този въпрос? 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Извинявам се много на г-жа Георгиева, но на 

питания няма да отговарям. Има ред определен в Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, по който общинските съветници имат право да отправят 

питания към кмета на общината. Въпрос е едно, питане е друго трябва да бъдем коректни. 

Публикуваната дата 9 февруари в сайта на община Елена за провеждане на публично 

обсъждане на проекта за бюджет за 2009 година не беше окончателна. Но имаше 

достатъчно време и всеки, който желаеше можеше да направи предложения за промени и 

допълнения на проекта за бюджет на общината за 2009 г. Има нормативна уредба, която 

трябваше да спазим. Закъсняхме умишлено. Проведохме много срещи с кметовете на 

кметства и кметските наместници, с представителите на читалищата в община Елена, с 

представителите на спортните клубове за разпределение на субсидията, която община 

Елена им отпуска, с директорите на общинските училища. Тази година направихме 

ефективен диалог с кметовете и кметските наместници по проблемите на населените 

места. В индивидуални разговори обсъдихме представените от тях искания и предложения 

за текущи и основни ремонти и придобиване на дълготрайни материални активи. Голяма 

част от тези проблеми ще бъдат решавани със средства от Жил.строит., БКС и опазв. на ок. 

среда. Благодаря на колегите, който бяха безкрайно търпеливи към мен при подготовката 

на бюджета. Снощи разбрахме, че сме спечелили проекта за ремонт на долната църква. Ще 

се наложи да правим промени на бюджета в най-скоро време. Относно Инвестиционната 

програма за капиталови разходи на община Елена през 2009 г., ще отговоря така: не ми 

благодарете за включените средства за ремонта на читалището в с. Каменари и за 

преустройство на помещение - столова, за зала за обществени мероприятия в с. Майско, 

защото това не е ваша заслуга, аз Ви благодаря за съпричастността. Изграждането на 

обектите бе заложено в моята и в програмата на БСП, това бе част от посланието ни към 

избирателите. Миналата година в с. Константин направихме благоустрояване на 

централната част на селото, което включва ремонт на тротоари и бордюри, с тези 46 хил. 

лв. ще се доразплатим на фирмата изпълнител. Вие имате претенции за качеството на 

извършения ремонт. Може да са ни излъгали, уведомете контролните институции, 

обърнете се и до Сметна палата. Относно функция 06 Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство, Обект 403 Ремонт тротоари околовръстен път – 
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не е моя самоинициатива, ходихме в Европа, видяхме, експериментирахме. На мен лично 

и на хората, изградения тротоар им харесва. В центъра на Виена тротоарите са от асфалт. 

Тази технология може да се окаже по-евтина от реденето на плочки. Фирмата извършила 

ремонта е общинското дружество „Буковец” ЕООД. Сметосъбиране – имахме идея да 

осъществяваме такъв вид дейност, но ни е много нисък капацитета и не успяхме, но дай 

боже един ден и това да стане. В тази рецесия сме свидетели на много фалити на фирми, 

но ние не сме загубили нито едно общинско дружество. През текущата година сме 

заложили да извършим обществена поръчка за придобиване на два автобуса, парите не са 

ни гарантирани, но нека да ги закупим сега, когато цените на автомобилите пада. 

Автобусите ще бъдат собственост на общината, но ще се ползват за нуждите на 

общинското дружество „Елена автотранспорт” ЕООД. Преди години закупихме два 

автобуса марка „Фолксфаген” – немска машина, експлоатирани от общинското дружество 

и разходите за гориво намаляха на половина. За туризъм можем да говорим много. 

Общината не е длъжна нормативно да бъде водеща в развитието на туризма. Общината 

подпомага развитието на туризма с изграждане на инфраструктурни обекти – изграден е 

Туристически информационен център, всяка година организираме туристическа борса. На 

среща с Местния туристически съвет, предложихме да се направи лифт, но никой от 

заинтересованите не прояви инициатива. Общината не може да кандидатства, това може 

да стане чрез неправителствена организация. От страна на фирмите, които предоставят 

туристически услуги, също трябва да има съдействие. Средствата които постъпват от 

туристическата такса са много малко. Туризъм ще се развива и занапред, полагаме усилия 

да запазим и съхраним чистия облик на град Елена и околностите, за да е привлекателен, 

както за нас, жителите, така и за идващите туристи. Много неща се правят за развитието 

на туризма в общината, дори и компромиси, разбира се добронамерени, нека да си бъдем 

взаимно полезни и да продължим да си сътрудничим. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата за реплика на: 

г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Г-н кмете миналата година ни обещахте, че 

ще отпуснете средства за ремонти в с.Каменари и с.Майско, но нека не политизираме 

нещата. И за тротоара не ми отговорихте. Идеята е добра, но не е спазен принципа. 

Общинският съвет не е уведомен за изграждането на обект тротоар околовръстен път. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Благодаря Ви г-н Йорданов. Не виждам какъв Ви е 

проблема с изградения тротоар на околовръстния път. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложение за промяна на проекта за решение на предложението за 

приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2009 г. в 

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи, Функция 01: Общи 

държавни служби, 5204 придобиване на транспортни средства, 409 Автобус фолксфаген – 

да отпадне „фолксфаген”: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 

сметки и фондове за 2009 г.: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
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5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ПРОТИВ” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ПРОТИВ” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ПРОТИВ” 

 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 22/26.03.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и 

фондове за 2009 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 и 2 от ЗМСМА; чл.11, ал.7, чл.12 и чл. 30 

от ЗОБ, чл.11 от Закона за общинския дълг /ЗОД/ във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2009 г., ПМС № 27 от 9 февруари 2009 г. за ИДБРБ, писмо № ФО – 2/ 11.02.2009 г. на 

Министерство на финансите, чл.28 от Наредбата за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема бюджета на Община Елена за 2009 г. както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 8 465 872 лв. (Приложение № 1), в т.ч. 

1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 202 201 лв., в 

т.ч. 

1.1.1.1. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в 

размер на 3 848 260 лв. 

1.1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни 

дейности в размер на 87 051 лв. 

1.1.1.3. собствени приходи /неданъчни/ по делегираните бюджети на 

общообразователни училища 3 100 лв. 

1.1.1.4. преходен остатък от 2008 г. в размер на 263 790 лв. 

1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 4 263 671 лв., в т.ч. 

1.1.2.1. данъчни приходи 330 000 лв. 

1.1.2.2. неданъчни приходи 665 898 лв. 

1.1.2.3. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 951 200 

лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 796 600 лв., средства за зимно поддържане и 

снегопочистване 154 600 лв. 
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1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за общински /местни/ 

дейности 1 986 149 лв. 

1.1.2.5. преходен остатък от 2008 г. в размер на 330 424 лв. 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ 8 465 872 лв. разпределени по функции, групи, дейности и 

параграфи, съгласно /Приложения №№2; 2-1; 2-2; 2-3; 2-А; 2-В; 2-С/, в т.ч. 

1.2.1.Приема разходи за делегирани държавни дейностив размер 4 202201лв. 

Разпределен по функции както следва: 

 Общи държавни слежби   703 463 лв. 

 Отбрана и сигурност     93 737 лв. 

 Образование      2 192 741 лв. 

 Здравеопазване     124 681 лв. 

 Социално осигуряване и грижи   797 218 лв. 

 Почивно дело и култура    290 331 лв. 

 Икономически дейности и услуги   30 лв. 

В т.ч. резерв 394 428 лв. 

1.2.2.За разходи с общински характер 4 263 671 лв. 

разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно Приложение № 2. 

1.2.2.1.за местни дейности 4 154 745 лв., разпределен по функции както следва: 

 Общи държавни слежби    404 334 лв. 

 Отбрана и сигурност     22 439 лв. 

 Образование      159 907 лв. 

 Здравеопазване     38 430 лв. 

 Социално осигуряване и грижи   184 467 лв. 

 Жил.строит., БКС и опазв. на ок.среда 2 105 888 лв. 

 Почивно дело и култура    238 740 лв. 

 Икономически дейности и услуги   920 540 лв. 

 В т.ч. резерв по дейности 95 120 лв. 

1.2.2.2. за дофинансиране на държавни дейности 108 926 лв. 

1.2.2.3. резерв за непредвидени и неотложни разходи по функция IХ 80 000 лв.,, в т.ч. 

за местни дейности, съфинансиране на проекти, за допълнително финансиране на 

маломерни и слети паралелки, за неотложни и непредвидени разходи в изпълнение на 

Закона за защита при бедствия 5000 лв. 

2. Приема Инвестиционна програма в изпълнение на чл.13 от ЗДБРБ за 2009 г. в 

размер на 4 159 805 лв., /в т.ч. преходен остатък от 2008 г. за държавни дейности 152 

477 лв.; за местни дейности 195 516 лв./ съгласно приложен Поименен списък за 

придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община Елена за 2009 г. 

(съгласно Приложение №3). 

2.1. Приема разпределение на средствата от целевата субсидия за финансиране 

на капиталови разходи 2 073 200 лв., в т.ч. 10% резерв 207 320 лв. по обекти ремонт 

тротоари ул. „Й.Й.Брадати” 41020 лв.,ремонт път VTR 3140 Елена – Багалевци – 

Тодювци 66300 лв.; екологичен обект канализационен колектор и ПСОВ гр. Елена 

100000 лв. 

2.2. Приема разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови 

разходи за държавни дейности 87 051 лв.; за местни дейности 1 986 149 лв.  
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 3. Разходите за държавните и местните дейности на всички разпоредители с 

бюджетни кредити да се извършват съобразно утвърдения им бюджет – съгл. чл. 17, 

ал. 1 и чл. 18 от ЗДБРБ – 2009 г. от държавния трансфер по чл. 12. в размер на 90 % 

4. Приема следните лимити за разходи: 

4.1. За социално-битови разходи на персонала в размер до 3% от начислените 

трудови възнаграждения. 

4.2. Представителни разходи в размер на 6000 лв. за общинска администрация и 2000 

лв. за Общински съвет. 

4.3. За работно облекло до 200 лв. За работещи в системата на народната просвета, 

които прилагат делегирани бюджети размерът на средствата е по решение на директора на 

УВЗ. Средствата се предоставят на разпоредители, които не допускат преразход на 

утвърдените си бюджети. 

5. Приема разчет за целеви разходи както следва: 

5.1. За членски внос в сдружения на общини – 5 000 лв.; 

5.2. За помощи 9 000 лв., в т.ч. на ученици от социално слаби семейства за началото 

на учебната година /учебни пособия/– 3 000 лв.; за лечение и други по решение на ОбС 6 

000 лв. 

5.3. За помощи за погребения на самотни без близки и роднини съгласно чл.31 от 

ПМС № 27 от 2009 г. – 1 000 лв.; 

5.4. Субсидии: за подпомагане на спортни клубове и туристическо дружество, 

регистрирани като юридически лица с нестопанска цел съгласно чл.59 /2/ от Закона за 

физическо възпитание и спорт (ЗФВС), Упълномощава Кмeта на Общината да договори 

условията за ползване и отчитане на средствата.  

5.4.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи 100% сума 

13 430 лв.; 90% сума 12 087 лв., както следва: 

 СК по борба 100% сума 4480 лв.; 90% сума 4032 лв. Средствата от субсидията 

се разходват за командировачни-пътни, дневн свързани с участие в 

състезания, медицикаменти, административни разходи /пререгистриране 

картотекиране и др./; 

  СК по джудо 100% сума 7250 лв.; 90% сума 6525 лв. Средствата от 

субсидията се разходват за командировачни. – пътни, дневни, нощувки; 

екипировка; административни разходи /пререгистриране, картотекиране и 

др./, медикаменти; спортни уреди;  

 СК по спортно ориентиране на 100% сума 1700 лв.; на 90% сума 1530 лв. 

Средствата се отпускат след представяне на Отчет за приходите и разходите за 

2008 г., сключване на договор с общината, съгласно тримесечна разбивка, 

както и след представяне на актуален лиценз. Неусвоените средства се 

възстановяват до края на годината по сметката от която са получени. /Не е 

представено от СК разпределение по видове разходи/ 

5.4.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи на 100% 

сума 11010 лв.; на 90% сума 9 909 лв., както следва: 

 Клуб по ски-туризъм на 100% сума 2660 лв.; на 90% сума 2394 лв.; 

Средствата от субсидията се разходват за командировачни /пътни, дневни, 

нощувки/, съдийски такси;  
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  Клуб по спортно катерене на 100% сума 2660 лв.; на 90% сума 2394 лв. 

Средствата от субсидията се разходват за командировачни, екипировка;  

  Клуб по туризъм на 100% сума 2130 лв.; на 90% сума 1917 лв.- Средствата 

от субсидията се разходват за: командировачни /пътни, дневни, нощувки/; 

екипировка; 

  Клуб по вело-туризъм на 100% сума 1060 лв. на 90% сума 954 лв. 

Средствата от субсидията се разходват за: командировачни /пътнир дневни и 

квартирни/; екипировка. 

 Клуб на ветерани туристи на 100% сума 2500 лв.; на 90% сума 2250 лв. 

Средствата от субсидията се разходват за: командировачни /пътни, дневни, 

квартирни/; екипировка; 

Средствата се отпускат след представяне на Отчет за приходите и разходите за 2008 г., 

сключване на договор с общината, съгласно тримесечна разбивка, както и след 

представяне на актуален лиценз. Неусвоените средства се възстановяват до края на 

годината по сметката от която са получени. 

5.4.3. Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от ЗФВС за стопанисване на 

туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени 

райони – на 100% сума 19 200 лв.; на 90% сума 17 280 лв. Средствата се предоставят на 

ТД “Чумерна” след сключване на договор с общината, представяне на актуален лиценз, на 

Отчет за приходите и разходите за 2008 г. и съгласно тримесечна разбивка. Неусвоените 

средства се възстановяват до края на годината по сметката от която са получени. 

5.4.4.Субсидия за Футбол на 100% сума 40 000 лв., в това число за детско-

юношеска формация 10 000 лв .; на 90% сума 36 000 лв. Средствата се предоставят на 

ФК “Чумерна” след сключване на договор с общината, представяне на актуален лиценз, на 

Отчет за приходите и разходите за 2008 г. и съгласно тримесечна разбивка. Неусвоените 

средства се възстановяват до края на годината по сметката от която са получени 

5.5.Субсидия в размер на 100% сума 7000 лв.; на 90% сума 6 300 лв. за “Буковец” 

ЕООД гр.Елена във връзка с Решение №52/ 17.07.2001 г. за поддържане на 

водоснабдителните мрежи и инкасиране на водата за битови нужди в населените места на 

територията на Община Елена, необслужвани от В и К “Йовковци” и сключен договор. 

Средствата да се предоставят при спазване на процедурата по Закона за държавните 

помощи (дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и 

регионално развитие”). 

5.6. За общински културни проявии и национални празници, съгласно календара за 

културни прояви (дейност 759 “Други дейности по културата”) – 35 000 лв.  

5.7. За спортни прояви съгласно спортно – туристическия календар (дейност 714 

“Спортна база за спорт за всички”) – 6 000 лв. 

5.8. Субсидия за подпомагане издаването на общинския вестник на основание чл.54, 

ал.3 от ЗМСМА за „Еленски балкан” ООД (дейност 898 “Други дейности по 

икономиката”)– 14 000 лв. Средствата да се предоставят при спазване на процедурата по 

Закона за държавните помощи 

5.9. За материално-веществени разходи по програмата “От социални помощи към 

осигуряване на заетост” - 9000 лв. 
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6.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 
разходи (чл.30, ал.2 от ПМС №27 от 2009 г.) - Приложение № 4  

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, 

имащи право на транспортни разходи в случай, че са изпълнени условията на чл.30, ал.2 от 

ПМС №27 от 09.02.2009 г.. 

6.2.Упълномощава кмета на общината да извършва разходи за заплащане на 

педагогическия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от 

местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно, в рамките на 

получените средства – съгласно чл. 83 от ПМС № 27/09.02.2009 г. 

7.Утвърждава разчета на субсидиите на читалищата в размер на 121 200 лв., 

съгласно предложението на Комисията за разпределение на средствата, предвидени по 

общинския бюджет за субсидия на читалищата както следва: 

7.1. Субсидирана численост и средства по читалища: 

№ Читалище Субсидирана 

численост 

Субсидия 

100% 

Субсидия 

90% 

1. Елена 7,0 49910 44919 

2. Беброво 1,0 7130 6417 

3. Константин 1,0 7130 6417 

4. Костел 0,5 3565 3209 

5. Тодювци 0,5 3565 3209 

6. Дрента 0,5 3565 3209 

7. Палици 0,5 3565 3209 

8. Руховци 0,5 3565 3209 

9. Буйновци 0,5 3565 3209 

10. Каменари 0,5 3565 3209 

11. Илаков рът 0,5 3565 3209 

12. Шилковци 0,25 1783 1604 

13. Разпоповци 0,25 1783 1604 

14. Чакали 0,5 3565 3209 

15. Марян 0,5 3565 3209 

16. Бадевци 0,5 3565 3209 

17. Средни колиби 0,25 1783 1604 

18 Багалевци 1.0 7130 6417 

18. Резерв 0,75 5346 4808 

 ОБЩО: 17,0 121210 109089 

 

8. Утвърждава средствата за заплати за 2009 г. за делегираните от държавата 

дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на 

делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5. 

9. Общински съвет определя числеността на персонала за делегираната от държавата 

дейност Общинска администрация 60 бр. и допълнителна численост 10 бр. в държавна 

дейност Общинска администрация, дофинансирана с общински приходи. 

10. Определя числеността на персонала в местни дейности и средствата за 

заплати, съгласно Приложение № 6. 
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11. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, в съответствие с 

Приложение № 9 към параграф 39 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. – Приложение № 7. 

12. Приема от преходния остатък от 2008 г. от ТБО, през 2009 г. да се 

изразходват 10 000 лв., в т.ч. за запръстяване на депо за твърди битови отпадъци 5 

000 лв. и за миене в гр. Елена и населени места в общината 5 000 лв. над одобрените 

разходи по план-сметка за 2009 г. 

13. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на 

следните приоритети, в рамките на утвърдените бюджетни кредити: 

13.1. Разходите с целеви характер, зависещи от размера на приходите (такса за 

битови отпадъци, трансфери и др.), се извършват приоритетно до размера на 

постъпленията; 

13.2. Разходи, осигуряващи жизнено важни доходи и плащания (трудови 

възнаграждения, осигурителни плащания, стипендии); 

13.3. Разходи за издръжка: 

13.3.1. Приоритетно предоставяне на средства от постъпилите общински приходи за 

храни в Целодневни детски градини, Детска ясла и Домашен социален патронаж; 

13.3.2. Разходи за отопление, осветление, вода и друга текуща издръжка - съобразно 

размера на постъпилите приходи съответно с държавен и общински характер; 

13.4. Разходи за поддръжка и застраховане на публичната общинска собственост. 

14. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни 

дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се покрива текущо с 

временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината съгласно 

чл.24, ал.1, т.1 от ЗОБ. 

15. Възлага на кмета на общината: 

15.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 

15.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетите организации и звена и 

субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и 

разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол. 

15.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 

делегираните от държавата дейности, да отправя мотивирано искане до министъра на 

финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия. 

15.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на 

дарителите, донорите. 

15.5. Да информира 2 пъти годишно общинския съвет в подходяща форма за вида, 

размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени 

задължения в размер, над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените 

вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране. 

15.6. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна 

бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

15.7. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един 

вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на 

разходите за делегираните от държавата дейности по функция Образование и функция 
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Социално осигуряване, подпомагане и грижи, при условие, че няма просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност. 

16. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на 

кмета на общината за бюджет 2009 г. съгласно чл.27, ал.1 от ЗОБ: 

16.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема 

на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 

осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; 

16.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност 

или от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер 

в частта за местните дейности; 

16.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за местни дейности; 

16.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по 

национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината 

за изпълнение на общинския план за развитие. 

16.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

съфинасиране на общински програми и проекти. 

16.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за 

осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени 

годишни цели на общината. 

17. При разпределение на печалбата на дружествата с ограничена отговорност със 

100% общинско участие в капитала, Общински съвет Елена определя дивидент за 

общината в размер на 20 на сто от печалбата след данъчното облагане. Дружествата с 

ограничена отговорност със 100% общинско участие в капитала внасят дивидента за 2008 

г. до 30.05.2009 г. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев честити на г-н Топалов 

приетия бюджет на община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2009 година, 

като му пожела да се увеличи двойно през текущата година, след което даде думата на 

кмета на общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена за ІІ-ро шестмесечие на 

2008 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов благодари и от свое име честити на всички 

граждани и общински съветници бюджета на община Елена за 2009 година уточнявайки, 

че бюджета не е само на кмета на общината, а е на всички жители, след което запозна 

присъстващите с предложението за приемане на Отчет за изпълнението на актовете на 

ОбС-Елена за ІІ-ро шестмесечие на 2008 година. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”: 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2009 г. от 16.00 часа 

предложението за приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена за ІІ-ро 

шестмесечие на 2008 година, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена за ІІ-ро 

шестмесечие на 2008 година: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 23/26.03.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена за ІІ-ро 

шестмесечие на 2008 година 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, в изпълнение на чл.21, ал.1, т.24 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на ОбС от общинската 

администрация за ІІ-ро шестмесечие на 2008 година. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за изпълнението на актовете на ОбС - Елена от общинската 

администрация за ІІ-ро шестмесечие на 2008 година. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане на 

годишен отчет за състоянието на общинския дълг. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.03.2009 г. от 17.00 часа 

предложението за приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг, като го 

подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24/26.03.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, в изпълнение на чл.9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – 

Елена 
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Р Е Ш И :  

 

1. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2008 г. – получен 

от Централния бюджет и погасен на Централния бюджетен дълг /безлихвен заем/ в размер 

на 112 691 лв. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за вземане на 

решение за членство на Община Елена в Асоциацията на Общините – собственици на гори 

и земи от горския фонд на Република България. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

вземане на решение за членство на Община Елена в Асоциацията на Общините – 

собственици на гори и земи от горския фонд на Република България. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 

г-н Милко Моллов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”: 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2009 г. от 16.30 часа 

предложението за вземане на решение за членство на Община Елена в Асоциацията на 

Общините – собственици на гори и земи от горския фонд на Република България, като го 

подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за вземане на решение за членство на Община Елена в 

Асоциацията на Общините – собственици на гори и земи от горския фонд на Република 

България: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25/26.03.2009 г. 
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ОТНОСНО: Вземане на решение за членство на Община Елена в Асоциация на 

Общините – собственици на гори и земи от горския фонд на Република България 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

І. Дава съгласие Община Елена да стане член на Асоциация на Общините – 

собственици на гори и земи от горския фонд на Република България. 

ІІ. Определя за представители на Община Елена в Общото събрание на 

Асоциацията на Общинските гори, както следва: 

1. Сашо Топалов – Кмет на Община Елена – за делегат 

2. инж. Димка Стоянова – Общински съветник – за делегат 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за промяна в 

управлението на лечебно заведение „Хоспис – Елена” ЕООД, създадено с Решение № 

72/30.11.2006 година на Общински съвет – Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов преди да запознае присъстващите с 

предложението за промяна в управлението на лечебно заведение „Хоспис – Елена” ЕООД, 

създадено с Решение № 72/30.11.2006 година на Общински съвет – Елена, се извини на 

общинските съветници за това, че в последния момент внася проекта за решение на 

предложението за промяна в управлението на лечебно заведение „Хоспис – Елена” ЕООД, 

създадено с Решение № 72/30.11.2006 година на Общински съвет – Елена и предварително 

им благодари за разбирането, което ще проявят. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за промяна в управлението на лечебно заведение „Хоспис – 

Елена” ЕООД, създадено с Решение № 72/30.11.2006 година на Общински съвет – Елена: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26/26.03.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна в управлението на лечебно заведение „Хоспис – Елена” ЕООД, 

създадено с Решение № 72/30.11.2006 година на Общински съвет -Елена 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, и във връзка с чл.7, ал.1, т.6 от Наредбата за реда за упражняване правата 

на собственост на община Елена върху капитала в търговските дружества /ЕООД, ЕАД, 

ООД и АД/, Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Освобождава Райна Георгиева Бакалова от длъжността управител на „Хоспис – 

Елена”, считано от 30.03.2009 година. 

2. Назначава Юлка Йорданова Стоянова от гр. Елена, ул.”Ив. Момчилов” № 93 А с 

ЕГН **********, за Управител на „Напълно функциониращ хоспис” гр.Елена, считано от 

30.03.2009 година. Същата притежава медицинско образование. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 

Кънчев закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.30 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова 

Гл. специалист ОбС 


